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BIZALOM

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól

18. szám. VI. évfolyam. 1935. szeptember 15.

Horthy Miklós kormányzó 
egykeellenes szózata a nemzethez.

Isten áldását nem szabad elhárítani magunktól — 
Mindent meg kell tenni az anyák megsegítésére, 
a házasságkötés megkönnyítésére és a válás meg
nehezítésére — A kormány intézkedései a népes

ség szaporodása érdekében.
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyaror

szág kormányzója résztvett a mohácsi hősi emlék
mű leleplezésén, majd a baranyai Harkányfürdön 
az anyák tiszteletére rendezett ünnepségen jelent 
meg. Vidéki útja eseménye és ünnepe volt az egész 
Dunántúlnak, beszéde pedig, melyet Harkányfür
dön az egyke ellen mondott el, szózat és felhívás 
az egész nemzethez, melyben az egész magyar tár
sadalmat az egyke elleni küzdelemre hívja fel és 
e küzdelem módjaira, erkölcsi hatásaira és nem
zeti szempontjaira figyelmezteti.

A kormányzó beszéde így hangzik:
Mélyen átérezve ennek a szép ünnepségnek 

nagy erkölcsi jelentőségét, az egész ország tiszte
letét, megbecsülését és háláját kívánom tolmácsolni 
azoknak a magyar anyáknak, akik híven és önfel- 
áldozóan megteszik a maguk kötelességét a ma 
oly nehezen küzködő családdal, a sorsüldözött ha
zával és a válságoktól megviselt társadalommal 
szemben. Azoknak a magyar anyáknak, akik tud
ják, hogy az életnek ma fokozottabb szenvedései
ért is bőven kárpótolják őket az anyai szív mély
séges örömei és különösen azoknak, akik nem té
vesztik szem elől, hogy az Isten áldását nem sza
bad elhárítani maguktól.

Szomorúság tölt el, ha arra gondolok, hogy 
az országban sok helyen és különösen ezen a vi
déken egész községekben mintegy járványszerüen

pusztít egy erkölcsi betegség. E romboló irányzat 
hatása alatt vannak, akik azt képzelik, hogy elég, 
ha egy gyermekük van, az majd tovább folytatja 
fajtájukat. Elfelejtik, hogy az emberi élet sorsa Is
ten kezében van s igen sokszor megesik, hogy az 
egyetlen gyermek elhal s a szülőket öregségükre 
nem veszi körül a gyermekek és unokák szeretete 
és gondozása s nem marad egyebük egy puszta 
fakeresztnél a temetőben, házuk és földjük pedig 
idegen kézre jut haláluk után, mert nincs, aki ne
vüket fönntartaná és családjukat tovább vinné. Min
denkinek meg kell tennie kötelességét fajával szem
ben, ha nem akarja, hogy ősei templomának tor
nyában elnémuljanak a harangok, hogy apáinak 
házában idegen jövevények üssenek tanyát és hogy 
a föld, amelyet nemzedékeken át az ő családjának 
verejtéke öntözött, a jövőben másnak hozza a gyü
mölcsöt.

Az egész társadalom életének alapja a há
zasság s annak gyümölcse, a gyermek. A család 
az a sejt, amelyen keresztül a nemzet tovább fej
lődik és ha a sejt beteg, a nemzet is elsorvad.

Valamikor a magyar nagysága egyenlő volt 
a ma hatalmas nyugati népekével. A mi nemze
tünk azonban itt, a népek országútján, a hatalmi 
törekvések ütközőpontján, nehéz történelmi felada
tot teljesített, testével fedezte az utat, amelyen ke
resztül kelet hódító vágya a müveit nyugatot pusz
tulással fenyegette. Évszázadokon át tizedelték a 
magyar népet a hősies küzdelmek és fajtánk egyre 
vérzett. Számban kis nemzetté leltünk. Ha ma mi 
magunk ritkítjuk sorainkat önzésből, vagy erkölcs
ellenes káros irányzatnak hódolva, könnyen támad
hat az a veszély, hogy a pusztulásnak kitett he
lyeken csupán történelmi emlékké válik a magyar 
név, amelynek pedig fajunk belső értékei, katonai
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erényei és politikai tehetsége nagy megbecsülést 
szerzett világszerte. Aki elbukik a küzdelemben, 
az hős, de aki önmaga ítéli pusztulásra saját faj
táját és engedi át másnak ősei örökét, az sem szá
nalomra, sem megbecsülésre nem tarthat számot.

A kormány programmjába vette azokat az 
intézkedéseket, amelyek a népesség megfelelő sza
porodása érdekében az azt akadályozó káros irány
zatok leküzdésére, továbbá a gyermekegészségügy 
és nevelés fejlesztésére szükségesek és ma meg
valósíthatók. Első helyen áll ezek közt az a tör
vényjavaslat, amely lehetővé kívánja tenni a kis- 
birtok hitbizományok létesítését, hogy a kisbirto
kosoknak ne kelljen félniök további gyermekáldás 
esetén földjük felaprózódásától, viszont a többi 
gyermek, aki nem örököl földet, még mindig el
helyezkedhet akár más pályán, amely hajlamainak 
vagy tanulmányainak megfelel, akár a közép- és 
nagybirtok mezőgazdasági üzemében. Mindez azon
ban egymagában nem elég, szükség van az egész 
magyar társadalom közreműködésére. Ahol többen 
kérnek enni otthon, oda könnyebben kerüljön a 
kenyér és nagyobb darab jusson belőle. Minden
kinek, nemcsak az államnak és a köztestületeknek, 
hanem a vállalatoknak és magánosoknak is köte
lessége, hogy egyenlő alkalmasság esetében annak 
adjanak munkát és azt alkalmazzák, akinek na
gyobb családja van. Ma, amikor a családalapítás 
nehézségei egyre fokozódnak, mindent meg kell 
tenni a házasságkötések megkönnyítése, továbbá 
a gyermekágyas anyák megsegítése érdekében és 
viszont meg kell nehezíteni a válást. Az egész 
társadalom fordítson minél nagyobb gondot a gyer
mekek gondozására, a gyermekegészségügy minél 
intenzívebb fejlesztésére, a nevelés megkönnyíté
sére, a tehetséges gyermekek felkarolására, bárhol 
ringott bölcsőjük, bármily kicsiny kunyhóban, hogy 
a magyarság fájának fiatal hajtása nemcsak minél 
dúsabb, de minél életerőseob is legyen.

Az egész magyar társadalom lelkiismerete elé 
kívántam idézni mindezeket a kérdéseket, hogy 
ezekkel minél szélesebb körökben foglalkozzanak 
és hogy ezeknek felkarolása és megoldása körül te
gye meg mindenki a magáét, azt, ami módjában áll.

Mindnyájunk szívében ott él a gondos és 
önfeláldozó anyai szeretet emléke, az édesanya so
ha el nem halványuló képe. Mindenki csak meg
becsülést és tiszteletet érezhet a magyar anyák 
iránt. Elérkezett a végső ideje annak, hogy ezt 
az érzést tettekre váltsuk.

A kormányzó a mohácsi hősi 
emlékmű leleplezésén és a harkány- 

fürdöi anyák napján.
Anyák napja. Ez itt most valóban az övék, 

de melyik nap nem az anyáké a szó szimbolikus 
jelentőségén túl. A gondolat, amely ünnepi külsővel 
és ünnepi tartalommal tölti meg ezt a napot, vala
mennyi magyar anya meghatott dicsérete. Hódolat 
az anyaság előtt és buzdítás az eljövendő anyák 
napjára mindenütt, ahol a gyermek jelenti az élet 
legtisztább és legmagasztosabb értelmét, a gyermek

jelenti a szeretet célját és a gyermek jelenti a fajta 
jövendőjét.

Figyelmeztetés és kiáltás ott, ahol egyke tize
deli a népet, ahol az anyaság szentségét nem az 
isteni törvény szabja meg többé, hanem egyszerű 
magánüggyé torzítja a hazug kényelem, az egész
ségtelen birtokvágy. A kormányzói szózat nem az 
anyáknak és apáknak, nem társadalmi osztályok
nak, néni egyes felekezeteknek, hanem az egész 
magyarságnak szól. Annak a nemzeti öntudatnak, 
amely ébredezésében csupán akkor eszmél teljesen 
és tökéletesen önmagára, ha nem csupán hirdeti 
és hiszi, de éli is a jövendőt. Ez a halálon túl is 
élő élet a gyermek: a több gyermek, a sok gyermek, 
amely Isten áldásaként jelentkezik mindig és min
denütt. Az egyke pusztulás és sorvadás, lassú el- 
enyészés. Végzetesen bizonyos módja az öngyil
kosságnak. Ebben az általános vonatkozásban mind- 
annyiunk ügye, nemzeti ügy. Az egyéni szabadság 
— a gyermekkérdés önkényes megoldása — soha
sem hatalmasodhatik el annyira, nem tolhatja ki 
annyira a korlátáit, hogy ebből az egyéni szabad
ságból kára szármázhassák a fajtának.

A kormányzói szózat tehát az értelmen felül 
a szívhez szólt, ahhoz az érzéshez, amely a közös
ségen belül felkelti a lélekben a nemzeti lét tuda
tának büszke gondolatát.

A kép mint látvány lenyűgöző.
Berkeny, Hosszúhetény, Zengővárkony, Püs- 

pökbogárd, Kémes, Siklós, Villány, Nagyharsány, 
Terehegy, Márfa, Drávaszabolcs népe már a szer
dai napon megindult Harkány községbe. Az alig 
kétezer lelket számláló faiu ilyen nyüzsgő forgal
mat, ilyen zajgó forrongást, ilyen színpompás, mo
numentális felvonulást még soha nem látott.

Közel huszonötezer ember özönlötte el az 
ünnepi alkalomra Harkányt és megszállta az utolsó 
talpalatnyi helyet is. A falu körül táborok keletkez
tek, a fák árnyékában kocsi kocsi mellett, a ko
csik árnyékában a népviselet káprázatos színeit és 
minden képzeletet meghaladó művészi változatot 
csillogtató ruhák: lányok, asszonyok, férfiak, he
verő, tréfálkozó, mulató serege várta a pillanatot, 
hogy megindulhassanak az ünnepi esemény szín
helyére. Bent a faluban, akár búcsún, vagy vásá
ron, egy mozgalmasságában és méreteiben min
den elképzelhető egybesereglést meghaladó ünnepi 
sokaság és amerre a szem ellát: a csaknem tob
zódó színek harsogó és mégis harmónikus tarka
sága; az előre és háti a vonuló tömegek szakadatlan 
hullámzása; ének és kürthang; minden harmadik 
kapualjban zene és lacikonyha; a forgalomnak 
olyan szűnni nem akaró, egyre fokozódó torlódása, 
hogy az ember csaknem elveszik ebben a roppant 
emberáradatban.

Nem vasárnap ez, hanem az anyák napja, 
amelyen Magyarország kormányzója szól az anyák
hoz és nemzetéhez a legszentebb emberi hitvallás
ról. Itt mindenki őt, Horthy Miklóst, Magyarország 
kormányzóját várta, ez a várakozás teli volt a leg
nagyobb izgalommal, áhítatos tisztelettel és büsz
ke boldogsággal. Talán senki sem gondolt arra, 
hogy az ezer meg ezer arc, az ezer meg ezer szi-
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nes kendő, a ringó szoknya, ennek a közel huszon
ötezer főnyi tömegnek a felvonulása több erőt és 
méltóságot, pazarabb gazdagságot mutatott a leg- 
monumentálisabb művészi teatralitásnál, mert ami 
itt zajlott, zsibongott és ünnepelt: élő és diadal
mas valóság.

A ragaszkodásnak, a hűségnek, a szeretetnek 
a fenséges magaslatain járó megnyilatkozása.

Mintegy ötszáz többgyermekes anya hódolt 
Magyarország kormányzója előtt, aki a történelmi 
és emberi küldetés szárnyaló szavaival szólt hoz
zájuk.

Mosolygott minden arc és ugyanakkor köny- 
nyezett minden szem. Ötszáz népviseletben felvo
nult többgyermekes anya öntötte el szeretetét a 
szétszórt embererdőn, melynek minden egyes fája 
az anyaszívről szakadt le, hogy új gyökeret verve, 
új virágot fakasztva, új terebélyt eresztve, soka- 
sítsa és népesítse ezt a kis darab magyar földet.

És húszezer megnyitott szív és húszezer zen
gő torok kiáltott éljent, amikor ez az ötszáz több- 
gyermekes anya megmozdult és szembenézett a 
feléje zúgó viharos kiáltással.

A programm a magyar anyákért volt. Hódo
lat az anyának és hozsánna a gyermeknek! Ami
kor a kormányzóim megjelent és elfoglalta helyét 
az emelvényen, hosszú percekig zúgott az éljen, 
utána a hangszóró harsogva hirdette Fischer Béla 
alispán ünnepi szónoklatát a legáldozatosabb em
beri kötelesség teljesítéséről. Baranya vármegye 
kultúrával, a kultúra terjesztésével vette fel a har
cot az egyke ellen.

Amikor az ezer dalos négyszólamú férfikara 
elénekelte a Himnuszt és elvonult kormányzói 
emelvénnyel szemben, feltűnt a baranyai Gyön
gyösbokréták virágos kertje.

Csodálat, áhítatos megrendülés, utána ferge
teges taps, viharos éljenzés fejezte ki az egybese- 
reglett gyönyörteljes elragadtatást. Mintegy ötezer 
főnyi, lányokból és legényekből álló tömeg vonult 
fel a kormányzónak üdvözlésére, a bokréták köze
pén többszáz pöttömnyi gyereklány, pöttömnyi fi
úcska, sokaságukkal, pompájukkal betöltve és álom
béli tündérkerté varázsolva a teret. Akkor megin
dul egy hatévesnek tetsző ormánysági ruhás mezít
lábas kislány és hasonló korú XVII. századbeli 
magyar ruhát viselő, előkelő dámát játszó udvar
hölgye kíséretében hangos szóval köszöntötte a 
kormányzót és feleségét.

Rengett a föld, rengett a levegő, úgy tapsol
ták őket. Az egybegyűlt előkelőség és a felvonult 
tömeg nem tudott betelni a berkesdiek, hosszú- 
hetényiek és egyéb bokréták táncaival, mulató jele
neteivel és lakodalmi bemutatóival.

Császár János a neve a zengővárkonyi refor
mátus tanítónak. Előállt nyolc gatyás parasztle
génnyel, mint dalárdával és két perc múlva a 
csodálat kiáltása szállt fel minden ajakról. Amit 
Császár János református tanító úr és nyolc paraszt
legénye mint dalárda művelt, több volt mint mű
vészet: olyan nagyszerű élmény volt mindenki szá
mára, aminek emlékét soha senki el nem felejtheti.

A Gyöngyösbokréták táncszámai és a külön
böző dalárdák énekszámai után az egyesített da
lárdák énekelték el a magyar Himnuszt végezetül 
pedig bemutatták a kormányzónak a többgyerme
kes anyákat, a kiváló ormánysági magyarokat és 
azokat a vezető férfiakat, akik irányítói az egyke 
elleni küzdelemnek.

Külön eseménye volt az ünnepnek az elvo
nulás. Amerre a kormányzó elhaladt, mindenütt 
virágos erdő fogadta és boldog éljenzés kísérte 
távozó útján. Alkonyodott, mire az ünnepég véget 
ért és a huszonötezer főnyi tömeg csöndben egy 
nagyemlékű nap boldog érzésével eloszlott.

Az Ormányság ünnepelt: ünnepelte a magyar 
anyákat és ünnepelte az egyke ellen megindított 
küzdelem egyik diadalmas napját.______________

Szeptember.*
Mennyei bátorság** készítette útját,
Fénykezében tartja a csillagos égen,
Örökkön újuló aranyérett kalászt.
Föld, víz angyalaként vezet vadászt, halászt. 
Adakozó karja, liliom mosolya,
Szelíd szeme tüze: a Mérlegre*** mutat.
Az érett áldást, hogy ember mérje rajta,
Öt meg Égi Bírák, — hogy minő súly fajta? 
AAindünk segítője, kit ha hűn fogadunk,
Égi Bírák előtt állani megtudunk.

* Szeptember hónap a „Szűz" nevű csillagképhez 
tartozik. A „Szűz" jelképezte minden időben a hűség, tisz
taság erényeit. Régi képeken kalászt és liliomot tart ke
zében.

** Az augusztus hónap az „Oroszlán" csillagképhez 
tartozik, mely a bátorság jelképe.

*** Az október hónap a „Mérleg" csillagképe.
(Szerk.)

A belga királynét halálos 
autószerencsétlenség érte Svájcban.

Maga a király vezette az autót, amely a Vierwald- 
stadti-tóba zuhant — Astrid királyné kirepült a 
kocsiból és nyomban meghalt — Lipót király kisebb 
sérüléseket szenvedett — Óriási megdöbbenés és 

részvét világszerte.
Astrid belga királyné meghalt. Abból a ko

csiból zuhant ki, amit férje, a belga király vezetett. 
Az autó nekirohant Svájcban, a Vierwaldstüdti-tó 
gátjának, a királyné egy útmenti fának esett, maga 
a király, könnyebb sérülésekkel, életben maradt.

Mintha nem is a távirati ügynökségek röpí
tették volna világgá a hírt, mintha egy roppant ará
nyú görög tragédia kórusát hallanók: a királyi tragé
diában a kérlelhetetlen végzet kibomló szárnysuho- 
gása dobbantja meg szivünket.

Másfél éve történt csak... Akkor Albert belga 
király zuhant le hegymászás közben egy hegysza
kadékba. Ez a halál a természet kegyetlen válasza 
volt az embernek arra az örök és legtisztább vá
gyára, amely éppen a legjobbakban, a legneme
sebbekben él: együtt lélekzeni a legnagyobb har
móniával, beleolvadni hegyek, viz, levegő titokzatos 
testvériségébe.
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És hegyek között történt az újabb tragédia 
is. Európa legszebb hegyei között: Svájcban. Mint
ha a végzet egyes esetekben makacsul a legszebb 
kulisszákhoz ragaszkodnék. S mintha legbelsőbb, 
legigazabb szerelmében büntetné az embert. Mert ez 
a fiatal királyi pár épp úgy szerelmese volt a ter
mészetnek, mint a tragikus apa. A harmóniát ke
resték az életben. S a legtisztább harmóniában éltek 
egymással. Mindig és mindenhol együtt lehetett 
látni a mosolygó, fiatal párt. A fényképezőgépek 
lencséi mindig kettőjüket örökítették meg. így láttuk 
és így ismertük őket, Európa polgárai: mindig ket
tesben, templomban, szabadban, gyerekek közt jó
tékonysági ünnepen, úton és odahaza. Kettesben 
indultak el az utolsó nap reggelén is a halálos útra: 
a király keze ott nyugodott az autó volánján, s 
mellette ült a királyné. Az a kéz remegett meg egy 
pillanatra, amely férfias keménységgel mindig csak 
óvta, becézte és védte asszonyát. S az az asszony 
halt meg a férje mellett, — aki mindig vele kívánt 
és akart élni.

Ez a fiatal királyi pár megszakítatlan vérke
ringéssel és érzékeny idegekkel forrott össze népé
vel. Egy volt vele, közte élt, érte dolgozott. S a 
belga nép rajongott királyi uraiért: Albert király 
halála után fiatal uralkodójának szinte minden lé
pésére külön vigyázott volna, már-már törvényho- 
zásilag akarta a fiatal királytól távol tartani a ve
szélyeket, mintha a népi ösztön érezte volna az 
újabb tragédiát, amely előre beárnyékolja az eget.

Magyarország fájdalomtól sujtottan kér részt 
a gyászból. Minden magyar gyerek és anya meg
tanult külön szeretettel gondolni a belgákra (Abból 
az időből, mikor a belgák a magyar gyerekeket 
száz számra vitték magukhoz feltáplálni.) Ez a meg
rendítő tragédia megdöbbent mindannyiunkat. Az 
első dermedtséget a részvét és őszinte fájdalom 
váltotta fel. Az ország fővárosának, Budapestnek 
házai és hidjai este már fekete lobogókkal fejezték 
ki a magyarság őszinte és mély gyászát.

A szerencsétlenség részletei.
A belga királyi pár néhány hét óta Svájcban 

tartózkodott. Az uralkodópárnak nyári kastélya van 
a Vierwaldstádti-tó mellett fekvő Haslihornban. A 
királyi pár csütörtökön reggel aug. 29-én hazaindult a 
nyári kastélyból. Két automobilon indultak el. Az első 
kocsiban, amelyet III. Lipót király személyesen ve
zetett, foglalt helyet a királyné és ebben a kocsiban 
ült a sofőr is. A második*automobilon az uralko
dópár kísérete utazott.

Kevéssel negyedtíz óra után Langweid köz
vetlen közelében az országúton az uralkodópár ko
csija hirtelen felfordult s a hatalmas kocsi belezu
hant a Vierwaldstadti-tó vizébe. A tóba zuhanó 
kocsiból az utasok nagy ívben kirepültek. A királyné 
olyan szerencsétlenül esett egy útszéli fának, hogy 
koponyaalapi törést szenvedett és azonnal meghalt. 
A király és a sofőr kisebb sérülések árán me
nekült.

A szerencsétlenül járt belga királyné holttestét 
visszavitték Haslihornba, az uralkodópár nyári re
zidenciájába.

A szerencsétlenség az útnak egyik teljesen 
veszélytelen részén történt és okát mindezideig nem 
tudták kideríteni.

Lipót király idegileg összeroppant a tragédia 
hatása alatt.

A belga királyi pár végzetes autószerencsét
lenségének okát az első órákban még nem sikerült 
tisztázni, mert Lipót király, aki a szerencsétlenül 
járt kocsit vezette, teljesen összeroppant s nem le
het vele beszélni.

Úgy látszik, hogy a kormány kicsúszott az 
uralkodó kezéből s így történhetett, hogy a 70—80 
kilométeres sebességgel száguldó Packard-Ford- 
gyártmányú nyitott cabriolet nekiszaladt a tóparti 
utat szegélyező fasor egyik vastag fatörzsének. Az 
összeütközés pillanatában mindhárom bennülö ki
esett a kocsiból, míg az autó maga megfordult 
saját tengelye körül s a tóparti út lejtőjén a Vier- 
vvaldstádti-tó vizébe gurult.

A tragikus halált halt királyné boldog élete.
(Hercegkisasszony, aki maga főz, maga varr 

és maga mossa fehérneműit.) — A tragikus sorsú 
Astrid királyné svéd királyi hercegnő volt és 1905. 
november 17-én született Stockholmban. Apja Károly 
westgotlandi herceg, édesanyja Ingeborg dán her
cegnő, VI. Gusztáv svéd király unokahuga.

Astrid hercegnő egyáltalán nem részesült „her
cegnői" nevelésben, mert édesanyjának az volt az 
elve, hogy leányát nem a trón, hanem a gyakorlati 
élet számára készíti elő, hogy szükség esetén a 
saját lábán is meg tudjon állni az életben. Astrid 
hercegnőt mindenekelőtt a háztartás tudományára 
oktatták, hetenként egyszer személyesen kellett a 
hercegi család számára megfőzni az ebédet a kony
hában, neki kellett felügyelnie a háztartási kiadá
sokra, maga varrta ruháit, sőt a fehérneműit is ő 
maga mosta. Azonkívül nővéreivel együtt elvégezte 
a csecsemőápolási fanfolyamot és négy hónapig 
ápolónő volt egy kórházban, ahol a többi ápoló
nőkkel együtt naponta hajnali öt órakor kelt fel és 
a legnehezebb munkát is személyesen végezte.

Szerelmi házasság.
Egy alkalommal Spaaban tartózkodott az ifjú 

hercegnő, amikor figyelmes lett rá Erzsébet belga 
királyné. 1926 márciusában inkognitóban fiával, 
Lipót herceg trónörökössel együtt Stockholmba uta
zott a belga királyné és itt találkozott először az 
ifjú pár. 1926 nyarán a svéd hercegnők vendégei 
voltak a belga királyi családnak Albert király nyári 
rezidenciájában és ugyanazon év szeptemberében 
már hivatalosan is közölték, hogy Lipót trónörökös 
és Astrid hercegnő jegyesek. Még abban az évben 
november 4-én megkötötték a polgári házasságot 
Stockholmban és 10-én volt a fényes egyházi es
küvő Brüsszelben, a Szent Gudula-templomban.

Lipót herceg és Astrid hercegnő házassága 
igazi szerelmi házasság volt és az esküvő napját 
mint nemzeti ünnepet ünnepelte egész Belgium és 
Svédország. A hercegné eleinte hű maradt evan
gélikus hitéhez, de végül is az államérdek szem
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pontjából 1930. augusztus 4-én áttért a katolikus 
vallásra. A keresztelési szertartást van Roy bíboros 
végezte a brüsszeli Szent Gudula-templomban, 
ugyanott, ahol az esküvő volt.

Még 1927 október 11-én született az ifjú 
hercegi pár első gyermeke, a kis Josephine Char- 
lotte hercegnő és 1930 szeptember 7-én megszü
letett a második gyermek, a trónörökös, Baudoin 
herceg, harmadik gyermeke pedig 1934-ben, néhány 
hónappal Albert király tragikus halála után született.

A királynét a szerencsétlenséget előidéző fa
törzs tövében találták meg. Amikor Lipót király 
odarohant hozzá már nem volt benne élet.

A király  ̂csak az arcán és a karján szenve
dett kisebb sérüléseket, komolyabb baja azonban 
— az idegösszeroppanáson kívül — nem történt. 
A sofőr sérülései is könnyebb természetűek.

A szerencsétlenséget egy küssnachti orvos 
vette észre aki éppen arra haladt autójával. Ő kö
tözte be Lipót király sebeit is, Astrid királynén azon
ban már nem tudót segíteni.

A halottat felrakták az orvos autójára s ezen 
a kocsin jött vissza haslihorni kastélyába halott 
felesége oldalán Lipót király is. A királyné holt
testét a kastélyból később a küssnachti városháza 
épületébe vitték s az előcsarnokban ravatalozták fel.

Lipót király teljesen összetörve ült a ravatal 
mellett s szótlanul meredt maga elé.

Helyszíni jelentés a tragédia részleteiről.
A belga királyi pár gépkocsiszerencsétlenségé- 

röl a Svájci Távirati Iroda a helyszínére kiküldött kü
lön tudósítójától a következő részletes jelentést kapta:

Csütörtökön délelőtt a királyi pár gépkocsin 
egy kísérőkocsival együtt kihajtott a villából. Va
lószínű, hogy a király most is hegymászó-túrára 
készült, mert sportnadrágot és szöges cipőt viselt. 
A királyné is sportöltözetben volt. Tiszta és világos 
időben indultak. A király maga vezette az első 
gépkocsit. Mellette a királyné ült. A kisegítő sofőr 
a kocsi hátulsó részében volt.

A második kocsiban a kíséretnek egyik hölgy- 
és két férfitagja ült. A második gépkocsi mögött 
egy Oltenből való magángépkocsi haladt. E gép
kocsi vezetője mellett ülő hölgy valamivel tíz óra 
előtt, amikor már majdnem Küssnacht község be
járatánál voltak, ahol a 6 9 méter ^széles, jól asz
faltozott úttesten senki sem tartózkodott, látta, amint 
a királyi gépkocsi mögött füstfelhő csapott fel. Erre 
a gépkocsi lefordult az úttest lejtős oldalán. Becs
lése szerint a gépkocsi ekkor mintegy 50 kilomé
teres sebességgel haladhatott.

A helyszíni szemle alapján megállapították, 
hogy a gépkocsi először beleütközött az útnak 
jobboldali, 55 centiméter magas korlátfalába s a 
két jobboldali kereke felfutott a falra, míg a két 
baloldali kereke az úttesten maradt. így rohant, 
vagy csúszott a gépkocsi ezen a kis szegélyező 
falon mintegy 15 métert,, azután pedig beleütkö
zött egy körtefába, amely mintegy kétméternyire volt 
az úttesttől. Ettől az ütközéstől a királyné kirepült 
a gépkocsiból, koponyájának jobbfele betört, teste 
pedig még négy méterre repülve, fekve maradt.

A gépkocsi tengelye körül megfordulva, le
gurult a tópartot mintegy húsz méter széles övben 
szegélyező rétre és ott beleütközött egy második 
fába. Most már a király- is kirepült a kocsiból, 
amely a sofőrrel együtt tovább perdült a tóba, míg 
végre megállott körülbelül 70 centiméter mélységű 
vízben. A gépkocsi hűtőköpenye a második fába 
való beleütközésekor letörött és a réten maradt. 
A gépkocsi jobboldala teljesen behorpadt. Maga a 
kocsi meglehetősen kiállt a sekély vizet boritó ná
dasból. A sofőr térdén megsérült ugyan, de ki 
tudott mászni a kocsiból és kijutott a szárazra.

A király néhány pillanat múlva fölemelkedett 
és a szerencsétlenségtől szinte kábultan, de egyébként 
súlyosabb sérülés nélkül feleségéhez sietett.

Letérdelt mellette, karjába vette és nevén 
szólította. Amikor nem felelt, átölelte.

A királyné, közvetlenül ezután meghalt s a 
király visszafektette a rétre. Egy küssnachti pap 
feladta neki az utolsó kenetet.

Valamivel tíz óra után kapta a küssnachti 
községházán Rogg rendőrségi titkár a távbeszélő- 
értesítést, hogy küldje azonnal a legjobb orvost a 
a falu bejáratához, ahol szerencsétlenség történt. 
A titkár azonnal érintkezésbe lépett Steiner dr 
küssnachti orvossal, aki gépkocsin a helyszínére 
hajtatott. Kiküldte a rendőrséget is a szerencsét
lenség színhelyére, ahol időközben már nagy gép
kocsitábor és sok ember gyűlt össze.

A királyné holttestét letakarták egy posztóval. 
Maga a király még a mezőn járkált kábultan ide- 
oda, amíg az orvos gépkocsijához vezette. Amikor 
Rogg titkár a községházáról odaérkezett, a király 
az ijedségtől és fájdalomtól jóformán beszélni sem 
tudott és amikor személyi adatait kérdezték, így 
válaszolt:

— Az útlevelek a gépkocsin vannak.
A gépkocsin talált iratok között ott volt a 

Schweizerischer Alpenclub „Pilátus" osztályának 
tagsági igazolványa, amely Comte de Rhys (Brüssel) 
névre volt kiállítva. Rogg titkár most felhívta a 
svájci hegymászó klub „Pilátus" osztályának pénz
tárosát és körülbelül 11 óra tájban kapta meg a 
választ, hogy az igazolvány tulajdonosa a belga király.

A királyt Steiner dr vette kezelésbe villájá
ban. Ekkor már Küssnachtnak mind a három or
vosa a helyszínén volt. A községháza tisztviselő
jének arra a kérdésére, hogy ki a szerencsétlenül 
járt hölgy, a kiséret tagjai először azt válaszolták, 
hogy nem lehet megmondani. Rövidesen odaérke
zett Luzernből a mentőautó, amely a holttestet elő
ször a küssnachti járási elöljáróságra vitte. A luzerni 
belga konzul, Van Moos mérnök szintén megjelent 
a helyszínén és kijelentette, hogy a királyné a halott.

De Grum gróf hosszabb telefonbeszélgetést 
folytatott a brüsszeli királyi palotával. A király a 
szerencsétlenség hatása alatt még mindig nem volt 
kihallgatható.

A járási elöljáróság első hivatalos megállapí
tásai után mind a halott királynét, mind a köny- 
nyebben sebesült királyt a Haslihorn-villába vitték. 
A kíséret tagjai és a gépkocsivezető szintén oda
mentek.
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Délután egy nagy teherautó érkezett a sze
rencsétlenség színhelyére és megkezdte a gépkocsi 
kiemelését, amit óriási néptömeg nézett végig.

A király elmondja a szerencsétlenség okát.
A belga király környezetében elmondotta, 

hogyan történt a szerencsétlenség. A király kije
lentései szerint az úton Astrid királyné, szokása 
szerint, a vidék térképét tanulmányozta. A király 
feléje hajolt, hogy egy szempillantást vessen a tér
képre.

Ez a pillanatnyi figyelmetlenség elég volt 
ahhoz, hogy a gépkocsi az út jobboldalán nekiro
hanjon egy fának. A király és a királyné kirepült 
a kocsiból.

A királyné fejjel a fának ütödött és halálos 
koponyaalapi törést szenvedett.

A gépkocsi ezalatt jobboldalra térve nekiütő
dött egy másik fának és végül belezuhant a tóba. 
Ekkor már a kocsiban egyedül volt a gépkocsive
zető, aki a vízben kiszabadította magát a kocsiból. 
A gépkocsivezető teljesen sértetlen maradt.

A szerencsétlenségnek nem volt szemtanúja. 
A királyt és a királynét a királyi párt követő gép
kocsi utasai találták meg az útszélen.

Belgium gyásza.
A belga főváros lakossága másfél éven belül 

most már másodszor éli át az uralkodóház tragi
kumának nehéz napjait. A küssnachti szerencsét
lenség híre a déli órákban vált közismertté s mély 
megrendülést keltett a lakosság körében. A lapok 
gyászkeretes különkiadásban számoltak be a tra
gikus eseményről. Az érdeklődök százai hívták fel 
a szerkesztőségeket, mert nem akarták elhinni, hogy 
a hír megfelel a valóságnak. Az újságok kiadóhi
vatalai előtt hatalmas emebertömegek vártak újabb 
híreket és a rendkívüli kiadásokat egymás kezéből 
kapkodták ki percek alatt. A brüsszeli világkiál
lítás pavillonjain szintén félárbócra vonták a nem
zetek lobogóit. Felfüggesztették a szórakoztató elő
adásokat és mindenütt elhallgatott a zene. A brüsszeli 
és anversi tőzsde pedig a gyászra tekintettel csü
törtökön zárva vol. Asszonyok zokogtak és általá
ban a tömeg fájdalma leírhatatlan volt.

A királyi családnak egyetlen tagja sem tar
tózkodott akkor Belgiumban. Károly főherceg kül
földi úton volt, Erzsébet anyakirályné pedig Olasz
országban volt leánya, a piemonti hercegné mellett. 
A királyi pár gyermekei Svájcban voltak és szerdán 
keltek útra, hogy hazatérjenek. A kis hercegek 
csütörtökön ismét Brüsszelbe érkeztek.

A királyi kastélyban könyvet helyeztek ki 
azok részére, akik részvétüket fejezik ki. A lakosság 
már délben is oly nagy számban jelent meg rész
vétének nyilvánítására, hogy a kastélyban és a 
kastély előtt nagyszabású rendezőszolgálatot kellett 
berendezni.

Kiáltávány a belga néphez.
Van Zeeland miniszterelnök a kormány tagjait 

minisztertanácsra hívta össze. A minisztertanács 
délután két órakor kezdődött meg. Van Zeeland 
miniszterelnök félnégy órakor eltávozott a minisz-

tertánácsról és egyenesen a hareni repülőtérre ment. 
Itt külön repülőgép várta, amellyel Svájcba indult, 
hogy a királyt visszakisérje Brüsszelbe.

A minisztertanácson megszerkesztették a belga 
néphez intézett kiáltvány szövegét, amelyben fel
szólították a lakosságot, hogy sorakozzék a sors 
csapásaitól megpróbált király mellé, aki hasonló 
tragikus módon csak nemrégiben vesztette el atyját.

A kiáltvány, amelyet valamennyi miniszter 
aláírt, többek között így szólt:

— A belga nép, amely még Albert király 
tragikus halálának hatása alatt áll, ma a királyné 
halálát siratja, aki fiatalságával, kedvességével és 
jóságával meghódította az egész népet. Az egész 
ország mély megdöbbenéssel fogadta a halálhírt, 
osztozik a király óriási fájdalmában és híven melléje 
sorakozik. A belga nép megindult gyöngédséggel 
tekint a királyi gyermekekre, akiknek nincs többé 
anyjuk.

A belga kormány tagjai pénteken augusztus 
30-án délelőtt 11 órakor újból minisztertanácsra 
ültek össze. A király utasításainak megfelelően ekkor 
megállapították a gyászszertartás rendjét. A temetés 
kedden ment végbe.

Astrid királyné anyja értesül a tragédiáról.
Károly herceget, Astrid királyné bátyját ér

tesítették elsőnek a tragikus szerencsétlenségről. 
A hírt ő közölte édesapjával, akinek fájdalma le
írhatatlan volt. A király aki most Ocland-szigetén 
a Solliden-kastélyban tartózkodott, maga közölte a 
belga királyné anyjával a gyászhírt. A belga királyné 
halála alkalmából a svéd udvarban négyhavi gyászt 
rendeltek el. Ez idő alatt minden fogadás szünetel.

Astrid királyné halálának híre egész Svédor
szágban nagy megdöbbenést keltett. Mint ismeretes, 
a belga királyné svéd hercegnő volt és Svédor
szágban rendkívül nagy népszerűségnek örven
dett. Amikor halálának híre megékezett, az egész 
országban nyomban félárbócra eresztették a zász
lókat.

A belga anyakirálynéval csak késő délután 
közölték a gyászhirt.

Miután ismeretessé vált Astrid királyné ször
nyű halálának híre, jó ideig nem merték közölni 
a Nápoly melletti Rosebery-villában tartózkodott 
belga anyakirálynéval a szerencsétlenség hírét. 
A királyné környezete nyomban közbelépett a ná
polyi hatóságnál, hogy a délutáni lapok ne közöl
jenek semmit a szerencsétlenségről. Csak a késő 
délutáni órákban tájékoztatta a piemonti herceg egyik 
kamarása a királynét a szerencsétlenségről. Az anya- 
királyné és az olasz trónörökösné még csütörtök 
este elutazott Luzernbe.

A piemonti herceget nem lehetett Nápolyban 
értesíteni. A bolzanói hadgyakorlatokat lezáró csa
patszemle miatt ugyanis a trónörökös szerdán este 
elutazott Bolzanóba, hogy résztvegyen a szemlén.

Hivatalos vizsgálat a halál körülményeiről.
A szerencsétlenség helyén egészen késő estig 

dolgoztak, hogy kiemeljék a gépkocsit a tó vizéből. 
Öt órakor zivataros eső hullott alá, de ennek el
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lenére nagy embertömeg figyelte mindvégig a mun
kálatokat. A rendőrség súlyt helyezett arra, hogy 
megállapítsák, nem-e a kormányszerkezet hibája volt 
a szerencsétlenség oka.

A falon mintegy negyven méteren keresztül 
ütések és súrlódások nyomai látszottak. Ha a sze
rencsétlenség csak száz méterrel előbb következett 
volna be, akkor a gépkocsi sík mezőre jutott volna 
és talán nagyobb baj nélkül meg lehetett volna 
állítani.

Álom.
Szürkületi este, bíborszinű álom,
Megtépdesett lelkem, újból hévül, lángol. 
Fátyolt borít éjjel, a sötét gyászos múltra, 
Hogy mit hoz a holnap, azt ő még nem tudja. 
Gondolatom száll, a sötét rideg éjben,
A csillagok milliói, ragyognak az égen.
A hold sápadt fénye tölti be a tájat,
S felébreszti bennem a rég sóvárgó vágyat. 
Zöldvirágos erdőn, madárdalos réten,
Egy őszhajú asszony, az én mindenségem.
Hol ölelő karok, édesanya csókja,
Bánatos szívemet, egyre-egyre vonza.

Légörvénybe került és lezuhant 
Nagy Józsa György

Az ismert pilóta, akinek fivére tavaly repiilöszeren- 
csétlenség áldozata lett, súlyosan megsebesült.

Kedden, e hó 3-án délután hét óra tájban, 
amikor már sötétedett, Rákos és Keresztur között 
Mátyásföld irányából repülőgép tűnt fel a látha
táron. Körülbelül 300 méter magasban, nyílegye
nesen szelte a levegőt. A környékbeliek kiálltak a 
házak elé és nézték a sebesen száguldó gépmadarat. 
A régi rákosi repülőteret elhagyva, a rákosi állomás 
és a Wander-gyár között elterülő bolgár kertész
földek fölé érkezett a gép. Ebben a pillanatban a 
kíváncsian nézegető emberek rémülten látták, hogy 
a gép meginog, nem siklik tovább, hanem szinte 
megperdül önmaga körül és szabálytalan spirális 
vonalban csúszik lefelé, mindnagyobb sebességgel. 
Egy-két perc, — és az irányvesztett repülőgép eltűnt 
a megrémült nézők szeme elől. A közelben szol
gálatot teljesítő rendőrőrszem nem vesztette el fejét, 
azonnal a szomszédos örszobára szaladt és telefo
nált a mentőknek, azután futólépésben rohant abba 
az irányba, amerre a gépet eltűnni látta. Átvágott 
a földeken és eljutott a Kereszturi-út 1Ö0. számú 
telekre, egy bolgár kertész zöldséges földjére: a 
zöldséges ágyak között ott feküdt a kétfedelű gép, 
összetörve, megrongáltan.

A rendőr elsősorban kinyitotta a pilótaülés 
ablakát: a kormányra borulva ott találta a sebesült 
pilótát. Közben odaérkezett a kertésztelep tulajdo
nosa is, ketten együtt kiemelték a gépből a vérző 
repülőt. Éppen akkor haladt arra a Kereszturi-úton 
egy magánautó. A vezető, amikor meghallotta a 
szerencsétlenség hírét, a kertésztelepre hajtott, ko
csijába emelte az eszméletlen sebesültet és az őr
szobára robogott vele.

„Testvérem is lezuhant...“
Az őrszobára érkezve a sebesült pilóta visz- 

szanyerte eszméletét és elhaló hangon, a föléje ha
joló rendőrnek ezt mondta:

— Csak azt kérem, kíméletesen értesítsék szü
léimét... A testvérem tavaly lezuhant és meghalt... A 
szüleim nem is tudják, hogy én repülőgépre ültem.

Ennyit tudott csak mondani, azután elvesz
tette eszméletét. Ekkorra megérkeztek a mentők, 
akik hozzáfogtak az első segítségnyújtáshoz. Meg
állapították, hogy a pilóta bordatörést szenvedett, 
azonkívül agyrázkódást és zúzott sebeket kapott. 
Bekötötték sérüléseit, elsősegítségben részesítették 
és autón elindultak vele a Maglódi-úti Horthy 
Miklós-kórház felé.

Néhány percig tartott csak az út, de ezalatt 
újra magához tért. Réveteg szemmel körülnézett a 
kocsiban és megszólalt:

— Mi történt velem? Nem tudtam megbir
kózni a dugóhúzóval.

Újra lehúnyta a szemét, eszméletlen volt akkor 
is, amikor a kórházba értek. Itt ápolás alá vették, 
hol most is ápolják.

Öt gramm rádiummal
november 1-én kezdi meg működését az új 

rák-kórház.
A rádium nagy értékű, sugárzó fém. Suga

rai gyógyerejüek. (Szerk.)
Budapest legújabb közegészségügyi intézmé

nye a rádiumkórház, rövidesen megkezdi működé
sét. Az átalakítások már folyamatban vannak és a 
szükséges rádiummennyiség beszerzése iránt is 
megtörténtek az inlézkedések. Az elmúlt hetekben 
ifj. Wolff Károly központi kórházigazgató, Man- 
ninger Vilmos és Czump Vilmos kórházigazgatók 
külföldi tanulmányútra indultak, hogy a modern 
külföldi kórházak rádiumgyógyító eljárásait meg
szemléljék és a tapasztaltakat a budapesti rádium
kórháznál értékesítsék. A három kiváló orvos a na
pokban hazaérkezett. A látottakról és tapasztaltak
ról ifj. Wolff Károly központi igazgató a követke
zőket mondotta:

— Németországban és az északi államokban 
felkerestük azokat a közegészségügyi intézménye
ket, amelyek a rádiumgyógyitás terén nagy ered
ményeket értek el. Többek között Münchenben, 
Berlinben, Hamburgban, Oslóban, Bergenben, Ko- 
penhágában és Stockholmban jártunk. A rádium
gyógyítás két szisztéma szerint folyik. Egyrészt kli
nikusok, nőgyógyászok és sebészek foglalkoznak 
rádiumgyógyítással, másrészt hivatásos rádiológu- 
sok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hivatá
sos radiológusok működése nagyobb eredmények
kel jár. Megtekintettük mindenütt a rádiumberen
dezéseket és tapasztalataink alapján szereljük fel 
a budapesti rádiumkórházat. A főváros mintegy öt 
gramm rádiumot szerez be. Ebből a mennyiségből a 
főváros csak 15 grammot vásárol meg egyelőre örök
áron, míg a többi mennyiséget kölcsön veszi, fenn
tartva magának a jogot, hogy szükség esetén ezt is 
megvásárolhassa. A főváros többi kórházában levő
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rádiumot és mezotoriumot szintén a Bakáts-téri kór
házba visszük át, úgyhogy rádiumos kezelés a jö
vőben kizárólag ebben a kórházban lesz.

Az eddigi tervek szerint november 1-én kezdi 
meg működését Budapest legújabb, nagyjelentőségű 
egészségügyi intézménye.

Az olasz-abesszín háború veszélye még 
mindég fenyeget. A nagyhatalmak újra meg újra 
tanácskoznak, de eddig még nem sikerült a hábo
rúval fenyegetődző feleket kibékíteni. Ezek tovább 
folytatják a csapatszállitásokat.

N agykőrös gyümölcs- és főzelék-exportja. 
Nagykőrös exportjának statisztikai adatai április 
28-tól, az indulástól, augusztus 31-éig azt mutat
ják, hogy a fagykárok és aszály ellenére is szép 
eredményeket értek el a nagykőrösi termelők, akik 
a hosszú aszály idején hihetetlenül súlyos küzdel
met folytattak a szárazság veszedelmei ellen. Meg 
is mentettek mindent amit a fagy ef nem vitt. A 
statisztikai kimutatás szerint augusztus 31-éig ösz- 
szesen 2,095.239 kilogramm gyümölcs, zöldség és 
főzelékféle hagyta el a nagykőrösi állomást és ment 
külföldre. Az országok exportversenyében minden 
kiszállított 1000 kg-ból Németország 434, Ausztria 
336, Anglia 92, Lengyelország 75, Csehország 58, 
Svájc 5 kg-ot kapott.

Magyar áruk sikere a Iembergi Keleti 
Vásáron. Fényes és ünnepélyes külsőségek között 
augusztus 31-én nyitotta meg a XV. Jubiláris Lem- 
bergi Keleti Vásárt Reichmann lengyel kereske
delemügyi miniszter. Magyarország gyümölccsel, 
borral és egyéb élelmiszerkészítményekkel, valamint 
kikészített papírárukkal vett részt a Vásáron. A mi
niszter nagy érdeklődéssel nézte végig a magyar 
exportkiállitást és annak a reményének adott kife
jezést, hogy a magyar cégek részvétele a kiállításon 
eredményesen fog hozzájárulni a lengyel-magyar 
árucsere kimélyüléséhez. A Keleti Vásárral kapcso
latban szept. 1-én nyílt meg a mezőgazdasági ki
állítás, amelyen a magyar lótenyésztők is résztvettek.

Jugoszlávia magyar minőségbúzát termel. 
A jugoszláv Kiviteli Társaság akciót kezdeménye
zett a búza minőségének megjavítására és egyen
letes minőségek biztosítására. A jugoszláv búza mi
nőségének megjavítására elhatározták, hogy Magyar- 
országtól egyelőre 100 vágón bánkúti búzát vásá
rolnak vetőmagnak.

Magyary Imre kormányzói kitüntetése.
A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter előterjesztésére megengedte, hogy Magyary Imre 
cigányprímásnak a magyar zene művelése körül 
szerzett érdemeiért elismerését tudtul adják. A kor
mányzói kitüntetés híre osztatlan örömet keltett 
mindenütt, az ország határain túl is, ahol csak 
Magyary Imre művészetét ismerik. Magyary, aki nem
csak kitűnő cigányprímás, de kiváló hegedűművész

is, igen nagy érdemeket szerzett a jazz-muzsika tér
hódítása idején a magyar zene, a magyar dal, a 
magyar nóta propagálásával. A Budapesten járó 
előkelő külföldiek elragadtatva hallgatják szívhez 
szólóan szép játékát, de a rádió mikrofonja előtt is 
sűrűn szerepel, s így a messze idegenben is hívek 
és barátok ezreit hódítja meg a magyar dalnak. 
Mosolygós, köpcös alakja, álla alá szorított patinás 
fekete hegedűjével, úgy hozzá tartozik Pesthez és 
a Dunakorzóhoz, mint a Hangli, vagy a Vigadó. 
Magyary Imre nevezetessége Pestnek, de ami en
nél több: vérbeli művész, emellett igaz és jó em
ber, akinek magas kitüntetését mindenki örömmel 
veszi tudomásul.

Belgium fővárossától— Brüsszeltől hetven 
kilóméternyire fekszik Gheel városka. Tizennégy
ezer lakosa van. A XIII. századból való régi szo
kás szerint ebben a városkában gyűjtik össze a 
csendes őrülteket. Ma is négyezer elmebeteget ápol
nak Gheelben. Ezek szabadon járnak, ipari vagy 
mezőgazdasági foglalkozást űznek és általában 
nagyon jól érzik magukat a lakosság között. Mun
kájukért fizetést is kapnak, de nem pénzt, hanem 
egy különleges zsetont, amelyért szükségleteiket meg
vásárolhatják. Az épelméjű polgárság magával egyen
rangúnak tekinti az elmebetegeket, akik Gheelben 
hasznos tagjai a társadalomnak.

Lengyel katonavonat összeütközött egy 
tehervonatiak Bromberg közelében egy tehervo
nat összeütközött a pályatesten veszteglő katona
szállító vonattal. A katonavonat hét kocsija össze
tört, tizenkét katona súlyosan megsebesült.

Mr. John Berry és a hortobágyi túzokok. 
A neves angol ornitológus (madártudós) egy hé
ten keresztül tartózkodott a Hortobágyon, hogy az 
ottani túzokok, darvak, fekete gólyák és a magyar 
szürkelibák életét tanulmányozza. Az angol tudóst 
Nagy Jenő tanár, a tiszántúli madárvédelmi egye
sület alelnöke hívta meg a múlt évi londoni ma
dártani kongresszus alkalmával. Mr. John Berry va
lósággal szerelmes lett a Hortobágyba, aminek a 
magyar puszta szépségein kívül az volt a főoka, 
hogy hatvankét túzokot figyelhetett meg egy csa
patban. Ornitológus számára minden esetre olyan 
nagy dolog ez, hogy nem is lehet csodálni a kivá
ló angol tudós elragadtatását. Mr. Berry értékes 
anyagot visz magával a Hortobágyról az edinburghi 
múzeum számára.

100 millió lakosa van Japánnak. A leg
utóbbi japán népszámlálás ideiglenes adatai sze
rint Japán és Korea lakosságának száma kereken 
százmillió. Tokió lakosságának száma 5 7 millió, 
míg a külvárosokat is beleszámítva 6'2 millióra 
rúg a japán főváros lakosainak száma.

Felelős szerkesztő és kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE 
Budapest, V., Szalai-utca 16. Hl. 348. szám.

folyása.SS Világ

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


